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Hannah Arendt er en af det 20. århundredes største tænkere. Gennem sine analyser af totalitarisme,
kærlighed, erkendelse, moral, filosofi og politik har hun sat afgørende spor i den vestlige tænkning og

inspireret generationer af tænkere. Hun kendes ofte som en politisk filosof eller samfundstænker, men her
præsenteres en tænker, der også er optaget af eksistentielle, religiøse og moralske spørgsmål.

I en række engagerede artikler diskuterer og analyserer Arendt en række tænkere, herunder Søren
Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Franz Kafka, Karl Marx,
Platon, Augustin, Karen Blixen, lige som hun tager en række væsentlige temaer op fra eksistensfilosofi,
forholdet mellem moral og handling, litteraturens rolle i tænkningen og kristendommens funktion i det

moderne. Udvalget af tekster viser en litterært og religiøst interesseret tænker med et aktivt og inddragende
forhold til europæisk kultur og tradition.

De udvalgte artikler demonstrerer, hvorledes hun forsøger at holde tænkningen åben, at give rum for samtalen
med én selv (moral) og med andre (politik), og at dem, hun beundrer – herunder Karen Blixen, Franz Kafka,

Søren Kierkegaard og Karl Jaspers – netop er dem, der kæmper for at tænke og skrive nyt, hvorved de
udvider rammerne for det mulige og tænkelige.
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